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PYÖRÄMATKAILU
- on yksi nopeimmin kasvavista ulkoilu-
ja matkailulajeista niin Suomessa kuin 
esimerkiksi Euroopassa ja USA:ssa

- on lähi- ja luontomatkailua

- tuo terveys- ja hyvinvointihyötyjä

- on vähähiilinen tapa liikkua

- on hidasta etenemistä, jolloin 
käytetään enemmän palveluja



”Kotimainen pyöräilijä on retkipyöräilijä”

o Retkipyöräilijät 28 % (Ykkösvaihtoehto ikäryhmissä 25–65 vuotta)
o Maantiepyöräilijät 19 % (65+ -vuotiaat)
o Kaupunkipyöräilijät 17 % (Alle 25 –vuotiaat)
o Maastopyöräilijät 15 %
o Perhepyöräilijät 12 %
o Alamäkipyöräilijät 9 %

85 % kokee pyörämatkailun erittäin tai melko houkuttelevaksi
49 % arvio käyvänsä vähintään kerran vuodessa pyörämatkalla

Pyörämatkailututkimus, Ellare Oy, 2020 (1766 vast.)



Retkipyöräilijä

• Retkipyöräilijät ovat useimmiten keski-ikäisiä, hyvän fyysisen 
kunnon omaavia ja koulutettuja ihmisiä, jotka asuvat kahden 
aikuisen taloudessa.

• Kohteessa retkipyöräilijät nauttivat eniten liikunnasta, 
luonnosta ja nähtävyyksistä (4,5/5). Ravintolapalvelut (3,7/5) 
ja kulttuurielämykset (3,2/5) kuuluvat yleensä pyörämatkan 
oheisanteihin.

• Pyörämatkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät:
1. Hyvä pyörämatkareittiverkosto
2. Matkakohteen helppo saavutettavuus
3. Arvostelut ja suositukset
4. Pyöräreitin tai -alueen tunnettuus pyörämatkakohteena
5. Yksittäinen nähtävyys Pyörämatkailututkimus, Ellare Oy, 2020 



Etelä-Pohjanmaan 
pyöräilyreittien 

suunnitteluhanke

1.5.2021 – 31.12.2022
- Tavoite on suunnitella 10-16 
reittiä, jotka jakaantuvat 
lyhyisiin lähireitteihin ja keski-
pitkiin/pitkiin retkireitteihin.



Työn alla tällä hetkellä 15 reittiä, mm.

• Uimarin iltapolkaisu, 42 km, ympyräreitti, Tanelinranta –
Hirvijärven tekoallas – Veneskosken louhos – EP:n golfkeskus -
Tanelinranta

• Kalajärven ympäriajo, 28 km
• Tohnin kirkkotie, 116 km, Ranta-Töysä – Isokyrö
• Etelä-Pohjanmaan viinaralli, 100 km, ympyräreitti Isokyrö –

Koskenkorva – Isokyrö
• Evijärveltä Ähtäriin (Geopark pyöräreitti), 149 km
• Juhannusunelma, 123 km, ympyräreitti, Kurikka – Kauhajoki –

Nummijärvi – Jokipii - Kurikka



Juhannusunelma



Tohnin kirkkotie



Tohnin kirkkotie



Esimerkkejä maakunnan pyöräreiteistä:
• Järviseudun kulttuuripyöräreitit 

mm. Uiton matkassa, Reitti kraatterin reunalla, Alajärven ympäri – Aallon ja Nelimarkan jäljillä, 
Fräntilästä Betlehemiin, Vimpelin kulttuurireitti

• Komian kirkon kierros, Ylistaro
• Seinäjoki – Ilmajoki esteetön elämysliikuntareitti
• Kuortaneen Kulttuuripyöräilyreitti
• Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitti, Soini ja Ähtäri
• Alajoenpyöräily, Ilmajoki
• Seitsemän sillan kulttuuripyöräily, Ilmajoki
• Kolmen kosteikon pyöräreitti, Alavus
• Keskikylä – Pirunpesä, Kurikka
• Hyyppä – Kauhaneva – Lauhanvuori – pyöräilyreitit
• Maastopyöräreitti Kauhajoki – Isojoki, Lauhanvuori Geopark



Pari juttua vielä!
oPyörämatkailun kehittämisen aika on 

nyt
oKotimaan markkinointi
oEuroVelo10 menee pohjanmaan 

rannikkoa pitkin, se kannattaa 
hyödyntää

oPalvelut kuntoon – Tervetuloa 
pyöräilijä –tunnus

oBikeland.fi eli Pyörämatkailukeskus
-> 6.5. Pyörämatkailureittien opastus –
webinaari

oTuotteistaminen
http://www.4hotelsbybike.fi/
https://lahiloma.fi/kolmen-tahden-polkaisu/

http://www.4hotelsbybike.fi/
https://lahiloma.fi/kolmen-tahden-polkaisu/


Kiitos!

• Kreetta Luoma, projektipäällikkö
• 040 5480 479
• kreetta.luoma@visitlakeus.fi

mailto:kreetta.luoma@visitlakeus.fi
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